2000
ŘÍJEN

Číslo 10

zdarma

„Lide československý! Tvůj odvěký sen se
stal skutečností. Stát československý vstoupil dnešního dne v řadu samostatných kulturních států …“.

28. říjen 1918
DEN VZNIKU
SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA
Dne 28. října 1918 (82 let) proběhla v Praze manifestace. V jejím čele stáli představitelé Národního výboru,
„muži 28. října“. Aby zabránil chaosu, vyhlásil Národní výbor platnost dosavadních zákonů, ale už během
17 dnů své činnosti vydal 17 nových nařízení. Centrální úřady přešly do českých rukou. Národní shromáždění
zasedalo v Praze 14. 11. 1918, sesadilo Habsburky, vyhlásilo republiku a zvolilo prvním presidentem T. G.
Masaryka a do čela vlády Karla Kramáře.
30. 10. 1918 – Deklarace slovenského národa v Turčanském Sv. Martině o dalším vývoji ve společném státě
Čechů a Slováků.

Informace městského úřadu
Abyste to také věděli….

Dne 24. srpna 2000 se konalo 8. zasedání městského zastupitelstva. K projednávaným bodům byla
přijata následující usnesení:
MZ - 8/SCHVÁLILO
61. Program 8. zasedání městského zastupitelstva.
62. Rozpočtovou změnu č. II/2000 u jednotlivých tříd,
oddílů a paragrafů.
63. Parkování na náměstí J. Á. Komenského od
1. 10. 2000.
MZ - 8/STANOVILO
5. Odměny neuvolněným členům (radním) za II. čtvrtletí 2000 ve výši Kč 2700,-.

MZ - 8/ROZHODLO
39. O zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení zemního kabelového vedení nízkého napětí
a pilíře měření, který je veden v hranici pozemku
p. č. 2638 ost. komunikace v lokalitě Šištot k dodávce elektrické energie pro objekty chatek.
40. O prodeji pozemku p. č. 2475/1 zahrada o výměře
226 m2 v lokalitě Staroveská za smluvní cenu,
min. za cenu dle znaleckého posudku.
41. O prodeji nově odměřených pozemků okolo vodního toku Ondřejnice p. č. 2946/2 o výměře
8 743 m2 a p. č. 2946/26 o výměře 375 m2 za
cenu dle vyhl. Min. fin. ČR čís. 173/2000.
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42. O prodeji pozemku 930/4 zast. plocha o výměře
Změna na náměstí
214 m2 v lokalitě Závodí za smluvní cenu, min.
Městské zastupitelstvo na svém 8. zasedání schváza cenu dle znaleckého posudku.
lilo návrh Městské rady, že v souvislosti se zavede43. Neprodat části pozemků ve zjednodušené evidenci ním poplatků za parkování na obou přilehlých parp. č. 1816/1,2 cca o výměře 70 m2 v lokalitě Zá- kovištích bude umožněno placené parkování i na návodí.
městí. K tomuto rozhodnutí vedly hlavně dva důvody.
44. O převodu pozemku do majetku města p. č. Prvním z nich byla dosavadní dopravní situace na
1005/1 ostatní plocha o výměře 1 358 m2 v lo- náměstí, kdy ani za pomoci České policie nešlo dokalitě družstevních domů za cenu dle vyhl. Min. sáhnout dlouhodobějšího dodržování dopravního znafin. ČR čís. 173/2000.
čení. Policejní kontroly dodržování dopravních předV souladu s bodem 6. 7. OZV č. 3/1999 poskyt- pisů přinášely vždy jen krátkodobá zlepšení a bylo
nout půjčku z účelového „Fondu rozvoje bydlení“ vždy jen otázkou několika dnů, aby parkování na náměstí a jeho průjezd byl pro mnoho řidičů znovu
následujícím žadatelům:
45. panu Bohuslavu Kovalovi, bytem Brušperk, samozřejmostí, i když dopravní značení to neumožJožky Matěje 586 na výměnu oken u dvou bytů ňovalo. Zvýšení četnosti dopravního dohledu není
v silách České policie. Druhým důvodem je, že při
v RD č. p. 586 ve výši Kč 35.000,-,
46. panu Zdeňku Lysovi, bytem Brušperk, Bártkova zavedení placeného parkování na přilehlých parkoviš998 na vznik nové bytové jednotky z vestavby tích je oprávněné se domnívat, že počet parkujících
aut na náměstí by ještě více vzrostl.
v I. NP v RD č. p. 998 ve výši Kč 35.000,-,
Od 1. října letošního roku tedy dojde k zavedení
47. manželům Petrovi a Radce Matulovým, bytem
výběru poplatku za parkování na náměstí a přilehlých
Brušperk, Zahradní 892, na vznik nové bytové
dvou parkovištích. Doba, kdy bude poplatek obslujednotky nástavbou RD Brušperk, Jožky Matěje hou parkovišť vybírán, byla stanovena následovně:
č. p. 583 ve výši Kč 123.000,-,
v pondělí až pátek dopoledne od 8.00 do 12.00 h.
48. panu Josefu Milatovi, bytem Brušperk, Stud- a odpoledne od 14.00 do 17.30 h.,
niční 709 na změnu vytápění z pevných paliv na
v sobotu dopoledne od 7.00 do 12.00 hod.
paliva ekologická ve výši Kč 20.000,- a vybudoVýše poplatků je 5 Kč za každou započatou hodinu
vání WC a koupelny v RD č. p. 709 ve výši Kč na přilehlých parkovištích. Na náměstí je pak sazba
10.000,- za předpokladu předložení povolení sta- trojnásobná a za každou další hodinu činí Kč 20,-.
vebních úprav,
S tímto termínem dojde i ke změně dopravního zna49. panu Josefu Parmovi, bytem Brušperk, Antoní- čení na náměstí. Průjezd náměstím bude zakázán, jednov 638 na vznik bytové jednotky z nebytových nosměrný vjezd za účelem parkování bude od obchodprostor v II. NP v RD č. p. 638 ve výši Kč ního domu Nesit. K zamezení rychlého průjezdu náměstím, bude ve středu náměstí umístěna květinová
110.000,-,
50. panu Jiřímu Zdiarskému, bytem Ostrava-Du- zábrana, nutící k vybočení z přímého směru a tím ke
bina, V. Jiříkovského 58/177 na vznik bytové snížení rychlosti. V přilehlých ulicích dojde ke změjednotky v II. NP RD Brušperk, Borošínská č. p. nám dopravního značení s tím, že zde bude zakázáno
stání motorových vozidel.
663 ve výši Kč 180.000,Zavedení placených parkovacích ploch umožnilo
a zmocňuje starostu města podpisem smluv
ve
spolupráci s Úřadem práce ve Frýdku-Místku vyo půjčce v souladu s čl. 7 OZV č. 3/1999.
tvoření 3 pracovních míst s pracovní náplní „obsluha
MZ - 8/ULOŽILO
parkoviště“.
Městská rada
12. Zpracovat návrh OZV o výběru stočného za odvádění odpadních a srážkových vod veřejnou kanalizací v majetku města
Informace pro občany
Z: městská rada
T: 9. zasedání MZ
Vážení občané,
13. Zabezpečit materiálové a technické podmínky proMěstský úřad a Sbor pro občanské záležitosti města
vozu parkování na náměstí J. Á. Komenského
Vám sděluje, že společenská rubrika, která vycházela
Z: městská rada
T: 15.09.2000
v každém čísle Brušperského zpravodaje a informo-
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vala Vás o jubileích, které naši občané slavili a o dalších údajích jako např. o narození našich nových občánků a o úmrtí našich spoluobčanů, nebude již od
měsíce října zveřejňována.
Zákon č. l33/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, který nabyl
účinnosti již 1. července 2000, zveřejňování těchto
informací neumožňuje. Dle ustanovení § 8 tohoto zákona obce, které získávají osobní údaje na základě
tohoto zákona z informačního systému, nejsou oprávněny k shromažďování těchto údajů, k předávání a využívání údajů mimo působnost stanovenou v zákoně.
Obce jsou povinny zajistit ochranu dat před náhodným nebo neoprávněným přístupem nebo zpracováním.
Zároveň Vám však sdělujeme, že pokud přáním občana bude, aby jeho jubileum nebo oznámení např.
zlaté svatby bylo zveřejněno ve zpravodaji, může
o zveřejnění požádat na MěÚ. Sbor pro občanské záležitosti pak velmi rád ve zpravodaji zveřejní požadovanou událost a zároveň se připojí ke gratulaci.
Jednotlivých občanům, kteří oslaví své významné
jubileum, bude Sbor pro občanské záležitosti nadále
zasílat písemné gratulace. Pokud si naopak někdo
z občanů nepřeje, aby mu byla zaslána gratulace,
nechť i toto oznámí včas na MěÚ.
Členky sboru, jako dosud, budou navštěvovat naše
občany při jejich krásném jubileu dovršení 80, 85
a 90 let a pak každý rok.
Sbor pro občanské záležitosti města a Městský
úřad v Brušperku přeje všem našim občanům,
kteří oslaví své životní jubileum v měsíci říjnu,
pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu.

Znovu připomínáme

• Označení světelných bodů na území města je
provedeno na každém sloupu černou barvou se symbolem žárovky a číslicemi vysokými 8 cm, vyjma
osvětlení nacházejících se v městské památkové zóně
(lucerny).
Při hlášení poruch uveďte vždy číslo na sloupu,
resp. v městské památkové zóně, ulici a číslo popisné, u kterého se osvětlení (lucerna) nachází. Veškeré poruchy na veřejném osvětlení můžete oznámit
na MěÚ tel. čís. 666 232, v informačním centru tel.
čís. 666 271 nebo na tel. čís. 666 374 (p. Vantuch).
• Děkujeme občanům, kteří respektují naši výzvu
a sbírají ovoce spadlé ze svých stromů.
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• Vedení Domova důchodců Ondráš oznamuje,
že od 1. října 2000 je změna provozní doby v rehabilitaci.
Rehabilitace pro veřejnost:
Pondělí 11.30–18.30 hodin
Čtvrtek 11.30–18.30 hodin

Svoz komunálního odpadu

Svozový kalendář – A
ŘÍJEN
4.10. 11.10.
žlutá 2000

•

Červená 2000

•

fialová 2000

•

18.10. 25.10.
•

•
•

fialová 2000 + žlutá !
!
Platí pro tyto ulice: Krmelínská, Staroveská, Veselíčko, Družstevní, Policejní, Nábřeží, Zahradní,
Polní, K Šištotu, Jožky Matěje, Sportovní, Oblouk,
U Tří lip, K Svaté vodě, Fryčovická, Skalka.
! samolepka fialová + žlutá – svozový den platí
pouze pro ulice: Krmelínská, Staroveská, Veselíčko
Svozový kalendář – B
ŘÍJEN

4.10.

11.10.

18.10. 25.10.

žlutá 2000

•

•

Červená 2000

•

•

fialová 2000

•

•

fialová 2000 + žlutá !
!
Platí pro tyto ulice: Na Vyhlídce, Studniční, Dr.
Martínka, Novosady, Antonínov, Borošínská, Klepary, K náměstí, Náměstí Komenského, Kostelní, Zádvoří, Valy, Soukenická, K Pastevníku, Dráhy, Hřbitovní, Sv. Floriána, Kovářská, Bártkova, Gruntovní.
! samolepka fialová + žlutá – svozový den platí
pouze pro ulice: Borošínská, Antonínov, Studniční,
Na Vyhlídce, K Pastevníku

B

ezplatná právní pomoc je v kanceláři č. 105
na městském úřadu v úterý 3., 17. a 31. 10.
2000 od 15.00 do 17.00 hodin.

M

ěstský úřad oznamuje občanům, kteří dosud nezaplatili za odvoz komunálního odpadu za III. čtvrtletí, nechť tak učiní nejpozději do
15. října 2000, a to buď osobně v kanceláři informačního centra, šekem nebo převodem.
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Evropská unie (11. část)

Decentralizace státní správy v EU
Vyhlášení termínu voleb do krajských zastupitelstev je dalším projevem praktické realizace změny veřejné správy v ČR. Nové územní členění našeho státu
je odezva na jeden ze dvou nejprogresivnějších vývojových proudů na soudobé evropské politické scéně integraci a regionalizaci. Oba procesy jsou produkty
rozšiřování EU a její strategie, kterou představuje
právě „Evropa regionů“.
Do poloviny osmdesátých let byla většina evropských států silně centralizována, ale postupně u většiny členských zemí dochází ke strukturálním reformám státní správy, které doprovází i změny územněsprávního členění. Právě regiony začíná Evropská
unie preferovat jako komunikační a kooperační jednotku. Instituční podporou evropských regionů je Výbor regionů, který zastupuje zájmy regionálních a komunálních správ a usnadňuje jejich spolupráci. Ve
spojené Evropě platí jednotný statistický systém klasifikace regionů a krajů (NUTS), na kterém je regionální politika EU založena. Cílem je vytvořit systém
územních jednotek, které budou mezi sebou porovnatelné. Členské státy jsou rozčleněny podle systému
NUTS na teritoriálně - administrativní jednotky, které
jsou uspořádány v klesající hierarchii. NUTS I jsou
největší celky, ty jsou dále děleny na NUTS II, III
a IV. Nové české kraje nebyly stanoveny s přihlédnutím k této evropské praxi. S výjimkou Pražského
a Ostravského kraje, které svou velikostí odpovídají
NUTS II, jsou příliš malé na to, aby mohly přímo čerpat finance z regionálních fondů EU. Proto se budou
pro potřebu komunikace s EU slučovat do větších regionů a takových bude na území ČR osm.
Cílem regionální politiky EU je snižovat rozdíly
mezi úrovní rozvoje jednotlivých regionů EU, zmírňovat zaostalost regionů, které jsou v nejméně výhodné situaci a napomáhat vytvoření ekonomické a sociální rovnováhy mezi jednotlivými regiony a státy.
Finančně je hned za oblastí zemědělství tato oblast
v EU podporována nejštědřeji a to kombinací dotací
a půjček. Nástroji této pomoci jsou strukturální fondy
a fond kohezní. Podporovanými oblastmi v minulých pěti letech byly: investiční podpora průmyslu,
především malých a středních podniků, výzkum, vývoj, výstavba technologických parků, oživení opuštěných průmyslových oblastí atd. Rozvíjena byla rovněž infrastruktura, podporována ochrana životního
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prostředí a rozvoj lidských zdrojů - tedy zlepšování
školských a vzdělávacích systémů, předcházení nezaměstnanosti apod.
Spolu se změnou územního členění je součástí reformy veřejné správy i změna postavení státních úředníků. V řadě zemí EU existují samostatná ministerstva pro státní službu. Na rozdíl od ČR nejsou v EU
platy úředníků výrazně nižší než v privátních firmách.
Naopak úředníci evropských zemí snadněji získávají
hypotéku, bankovní úvěr, mají delší dovolenou, nejrůznější pojistky, slušnou penzi. To vše je výraznou
motivací a získat místo ve státní službě není ani
pro odborníky snadné. Nejprve musí složit velmi
přísné zkoušky, následuje několikaletá zkušební doba
a teprve potom mohou získat zajištěné postavení se
slušným příjmem.
Ing. Josef Jalůvka,
poslanec PS PČR

Informace
ze školství
Z naší školy

Nový školní rok 2000/2001 jsme zahájili tradičně
mši svatou v chrámu sv. Jiří a poté v sále školy. Po
slavnostním zahájení zasedlo do školních lavic celkem 457 žáků. Na 1. stupni je 235 žáků rozděleno
do deseti tříd a 222 žáků 2. stupně jen do devíti
tříd. Prvňáčků máme jen 39 a vedou je paní učitelky
Mgr. Vlasta Hajnošová a Mgr. Simona Zajacová. Do
naší školy dojíždí 46 žáků z Krmelína, 3 žáci z Fryčovic, 3 žáci z Ostravy, 2 žáci ze Staré Vsi a 1 žák
z Rychaltic. Z dětského domova je 27 žáků.
Změny v ped. sboru: V letošním školním roce nastoupily na 1. stupeň paní učitelky Mgr. Gabriela
Marková, třídní ve 4. A a Mgr. Šárka Teichmannová,
třídní 3. A.
Co jsme pro Vaše děti připravili ve šk. r.
2000/2001:
Poprvé se budou žáci všech tříd vyučovat podle vzdělávacího programu Základní škola (č. j. 16847/96-2).
Nadále pokračujeme s výukou jazyků - anglického
a německého. Od sedmé třídy se žáci mohou přihlásit
i na druhý - nepovinný cizí jazyk. V letošním šk. roce
se učí 204 žáků jazyku anglickému a 156 žáků jazyku
německému.
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Volitelné předměty, které jsou vyučovány na naší
škole: INFORMATIKA, ve které se žáci seznamují nejen s prací na moderních počítačích v prostředí Windows 95/98, ale i se základy programování a prací
s INTERNETEM, cvičení z jazyka českého a matematiky, ve kterých si žáci budou procvičovat své
znalosti z JČ a M i na počítačích, DOMÁCNOST –
pro děvčata devátých tříd a pro chlapce TECHNICKÉ
ČINNOSTI.
A jako každým rokem Vám předkládám přehled
kroužků, které jsme pro Vaše děti připravili, kde se
mohou žáci angažovat a seberealizovat, a tak navázat na úspěchy v různých soutěžích i hrách. Jsou to
kroužky: taneční, hra na kytaru, divadelní, hudební,
počítačová hudba, dopravní, cyklistický, zdravotní,
sportovní - odbíjená děvčat, košíková chlapců a lyžování, fyzikální, chemický, přírodovědný, rukodělný,
technický, konverzace JA i JN, redakční, logopedie
a kroužky výpočetní techniky, kterých bude nejméně
osm - podle zaměření a dosažených znalostí. Znovu
je zaveden nepovinný předmět Sborový zpěv.
Během prázdnin byla dokončena rekonstrukce elektroinstalace obou zbývajících podlaží školy. Došlo
k výměně osvětlení, byla zavedena strukturovaná kabeláž do všech tříd i kabinetů druhého stupně. Byla
provedena i rekonstrukce rozvodu vody ve staré budově. Děkuji provozním pracovníkům školy, že vše
uklidili a připravili do nového školního roku. Děkuji
též všem pedagogickým pracovníkům, kteří se podíleli na výzdobě učeben i celé školy.
Srdečně zveme rodiče a prarodiče našich žáků
a všechny příznivce školy na VALNOU HROMADU
Sdružení přátel školy, která se koná ve středu
18. října 2000 v 17 hod. v sále školy. V úvodní části
VH vystoupí žáci naší školy s krátkým kulturním programem. Po VH si můžete prohlédnout školu a navštívit třídní schůzky.
Pronájmy:
učebna
30 Kč/h
tělocvična
75 Kč/h
sál
dle dohody (100–185 Kč/h )
Omlouvám se za chybné uvedení pololetních prázdnin. Správný termín pololetních prázdnin je pátek
2. února 2001. Děkuji.
Mgr. Jaroslav Vicher, řed. školy
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Kultura
Město Brušperk uvede v listopadu divadelní hru

SPASTE DUŠE REVIZOR

se známým hercem a úspěšným komikem
JOSEFEM DVOŘÁKEM v hlavní roli.
Představení upravil sám J. Dvořák podle známé
divadelní hry N. V. Gogola.
Místo konání: sál Základní školy v Brušperku
Sobota 18. 11. 2000 v 18.00 hodin
Vstupné: 1.–5. řada 150 Kč, ostatní 100 Kč
Předprodej vstupenek:
Informační centrum Brušperk, J. Á. Komenského 9,
tel.: 0658 666 271.

Památník Vojtěcha Martínka
Národní dům Brušperk, J. Á. Komenského 9, tel.
0658 666 271.
Otevírací doba: pondělí–pátek 14.00–18.00 h, sobota a neděle 15.00–17.00 h

Výtvarné centrum Chagall v Národním domě
v Brušperku Vás zve na:
• výstavu obrazů a grafik Luďka MAJERA - potrvá do 18. října 2000.
• na vernisáž obrazů a grafik Jana HRNČÁRKA,
která se koná ve čtvrtek 19. října 2000 v 17 hod.
Vystavené obrazy jsou prodejné. Vstup volný.
Otevírací doba: pondělí–pátek 14.00–18.00 h, sobota a neděle 15.00–17.00 h

Děti a zaměstnanci Dětského domova v Brušperku
a hudební skupina „ŽENÁČI“ z Frýdku-Místku
zvou širokou veřejnost na

NADAČNÍ KONCERT

ve prospěch dětí DD v Brušperku.
Koncert se uskuteční v sobotu 14. října 2000 v 18 hodin v Národním domě v Brušperku.
Vstupné dobrovolné.
Těšíme se na bohatou účast.
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Děti a zaměstnanci Dětského domova v Brušperku
Vás srdečně zvou na

VÝSTAVU KERAMIKY,

která bude zahájena vernisáží ve výstavní síni Národního domu v Brušperku ve čtvrtek 19. října 2000
v 17 hodin. Výstava potrvá do 19. 11. 2000.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Klub důchodců
• Úterý 10. 10. 2000 v 16.00 h
Výborová schůze KD s důvěrníky. Paní Strakošová
• Středa 11. 10. 2000 v 6.30 h
Odjezd na burzu do Polského Těšína od hlavní zastávky. Paní Kuchařová
• Středa 11. 10. 2000 v 16.15 h
Odjezd na plavání do Nového Jičína od zastávky
Brušperk střed. Cena: členové KD 40 Kč, ostatní
45 Kč, děti do 12 let 15 Kč, nad 12 let 30 Kč. Zápis
v klubu u služby. Paní Kučerová
• Úterý 17. 10. 2000 od 9.00 do 11.00 h
Zápis na burzu do Polského Těšína na listopad. Paní
Kuchařová
• Pátek 20. 10. 2000 v 16.00 h
Večer „Bavíme se sami“ v restauraci Na Letné.
Vstupné 10 Kč. Pan Nálepa
• Středa 25. 10. 2000
v 16.15 h - Odjezd na plavání do Nového
Jičína od zastávky Brušperk střed. Cena: členové KD
40 Kč, ostatní 45 Kč, děti do 12 let 15 Kč, nad 12 let
30 Kč.
v 18.30 h - Zajímavá večerní procházka
Novým Jičínem s průvodcem z informačního střediska. Přihlásit se mohou tedy i neplavci. Cena: důchodci 25 Kč, ostatní 30 Kč.
V době plavání mohou neplavci navštívit kavárničku
s vyhlídkou na bazén. Odjezd společný v 16.15 hod.
• Úterý 24. 10. 2000 v 17.30 h
Zájezd do ostravského divadla na operetu Čardášová
princezna od Emericha Kalmána. Prodej lístků v úterý
17. 10. 2000 od 9.00 do 11.00 hod. v klubu. Paní
Tichopádová

č. 10

Pranostika

Je-li říjen zelený – leden bude studený.
Po svaté Tereze – mráz po střechách leze.
Svatá Voršila jiní posílá.

Sport
Extrémní VIII. Ročník THE
BEST OF BENCH-PRESS

Exhibiční soutěž mistrů České republiky a účastníků z ME a MS v tlaku v leže, která se uskuteční
v sále ZŠ Vojtěcha Martínka Brušperk, dne 28. 10.
2000 v 15.00 hodin. Padne český rekord 250 kg.
Sponzoři: ZŠ Vojtěcha Martínka Brušperk, SSK Vítkovice-Milana Kleina, Power gym Jaroslav Brenkus,
JK Hardware & Software, Lékárna U sv. Jiří s. r. o.,
Černý Lumír, Zámečnictví Klášterka, Autoservis V.
Krupník, www.Jara.cz
Propozice k soutěži na tel. č.: 0604 625 331
p. Klášterka

V

úterý 19. 9. 2000 uspořádal SK Brušperk z pověřením OFS Frýdek-Místek „Mezinárodní žákovský turnaj Slezské fotbalové župy“. Za účasti
pěti výběrů OFS byl konečný výsledek:
1.
Frýdek-Místek
2.
Nový Jičín
3.
Karviná
4.
Opava
5.
Ostrava
Ve výběru OFS Frýdek-Místek hráli také 3 hráči
z SK Brušperk: P. Valach, D. Cigánek a M. Strakoš.

Stolní tenis

Tělovýchovná jednota Sokol Brušperk
Říjen – mistrovská utkání
Divize – „A“ muži:
30. 9. v 17 h v sokolovně VRATIMOV
14. 10. v 17 h v sokolovně SEDLNICE
15. 10. v 10 h v sokolovně BÍLOVEC
28. 10. venku BOHUMÍN
29. 10. venku VÍTKOVICE „B“
Krajský přebor – „B“ muži:
30. 9. venku VRATIMOV „B“

č. 10
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14. 10. venku SLEZAN FM „B“
15. 10. venku HORNÍ DATYNĚ
28. 10. v 17 h v sokolovně NH OSTRAVA „C“
29. 10. v 10 h v sokolovně HRABŮVKA
Okresní soutěže – utkání doma
• OP „C“ muži: 7. 10. ve 14 h v sokolovně TŘINEC „C“
• OS III, „E“ muži: 7. 10. v 10 h v sokolovně METYLOVICE
• OS I, „D“ muži: 14. 10. ve 14 h v sokolovně
KOZLOVICE „B“
• OP „C“ muži: 21. 10. ve 14 h v sokolovně
PSTRUŽÍ
• OS III, „E“ muži: 21. 10. v 10 h v sokolovně
PALKOVICE „B“
• OS I, „D“ muži: 28. 10. ve 14 h v sokolovně
ATOM FM
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Český pohár – 1. celostátní kolo
Brušperk – Olomouc – Neředín 4:6
Lukáš Velebil 1,5; Evžen Rychlík 1,5; Bedřich
Štalzer 1.
Druholigový Neředín musel o postup úporně bojovat.
Posilovna a rekreační stolní tenis
Sportuj s námi!
Posilovna je denně v provozu od 17 do 20.30 hodin. Přijďte si ověřit vlastní fyzickou kondici.
Rekreační stolní tenis se hraje v sokolovně každé
pondělí od 17.00 do 19.00 hodin.
Těšíme se i na vás.
Josef Rychlík,
tělovýchovná jednota Sokol Brušperk

Zprávy z TJ Sokol Brušperk ČOS

Oddíly sokolské všestrannosti zahajují cvičební rok 2000/2001 v obou tělocvičnách základní školy (S-stará,
N-nová). Nabízíme vám tato cvičení:
Den-hodin
složka
tělocvična
vedoucí
Pondělí
15.30 – 17.00
žactvo
S
E. Maralíková, E. Palkovská
18.30 – 19.30
aerobik
N
N. Václavcová, I. Slováková
18.00 – 20.30
JOGA
S
Z. Janáček
úterý
16.00 – 17.00
rodiče a děti
S
Blahová
17.00 – 18.00
dětská JOGA
S
L. Blaha
18.00 – 19.30
košíková žáci
S
T. Nováček
19.30 – 21.00
muži
N
L. Červenka, E. Dybal
středa
16.00 – 17.00
FLORBAL žáci
S
P. Vicher
18.45 – 19.30
st. ženy
S
M. Dvorská
19.30 – 21.00
aerobik
S
N. Václavcová
18.00 – 19.30
odbíjená – dor.
N
V. Kuchařová
19.30 – 21.00
odbíjená – ženy
N
V. Ranochová
čtvrtek
19.30 – 21.00
nohejbal
N
M. Kuchař
20.00 – 21.00
ženy
S
A. Kubiková
pátek
19.30 – 21.00
odbíjená
N
V. Doležalová
neděle
9.00 – 11.00
česká házená
N
J. Hill, J. Vicher
Cvičení všech složek bude zahájeno v pondělí 2. října 2000. Na první cvičení dětské jógy (3. 10.) zveme
i jejich rodiče. Zveme nejen členy Sokola, ale všechny občany, kteří máte o cvičení zájem. Přijďte mezi nás!
Lubomír Červenka, náčelník; Bohuslava Vichrová, náčelnice
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Různé
Brušperské mosty

č. 10

2 85 242.80 Kč. Normální nosnost mostu je 26 tun,
výjimečná 161 tun.
V minulých měsících došlo ke generální opravě
školní lávky, která byla postavena v roce 1940. Na
rozdíl od mostu došlo k jejím několika opravám. Při
prohlídce stavby v roce1996 byl stavební stav hodnocen VI. stupněm, tj. velmi špatný. Závady byly
značné. Nejvíce byla poškozena pravobřežní opěra
včetně křídel. Generální opravu provedla firma Jiří
Vala – VALA. Ze šesti oslovených firem předložila
nejvýhodnější podmínky. Práce prováděla na základě
dokumentace vypracované firmou Ing. Pavel Kurečka
STATIK. Při opravě došlo k postavení nové pravobřežní opěry včetně křídel, otryskání nosní konstrukce, výměně plechů mostovky opatřené protiskluzným povrchem, novému nátěru celé konstrukce, výměně zábradlí. Délka lávky 22,25 m i šířka 2,15 m
zůstaly zachovány. Výška zábradlí nad mostovkou
je1,10 m, výška lávky 4,025 m. Opravou lávky a osazením nového zábradlí nedojde ke změně zatížitelnosti.
Mgr. Jaroslava Neuwirthová

Když se měsíc bledolící koupá večer v Ondřejnici,
vzpomínek roj rozlétá se, domovino k tobě zase!
Naše malá, tichá říčka. Opěvovaná verši brušperských básníků. Staletí zavlažuje pole, ukládá úrodné
nánosy. V minulosti více sloužila obyvatelům města
a poskytovala bohaté zásoby štěrku a písku. Kamenec
– tak byla nazývána rovina po jejím levém břehu. Celé
údolí jí patřilo. Často měnila tok. Při povodních její
dravé vody odnášely tučná sousta úrodné zeminy. Tichá se ukrývá v březích porostlých hustými křovisky,
v travnatých březích se vystavuje slunci. V roce 1936
se občané rozhodli její tok regulovat, ale neúspěšně.
Divoká voda vše zničila. Její dnešní tok je regulovaný, překlenutý třemi mosty a dvěma železnými lávkami. V minulosti si razila cestu místy, kde dnes stojí
škola. Její staré řečiště v místech, kde je čekárna
a parčík, mají mnozí v živé paměti. I dnes se řeka
často bouří. Vylévá se z břehů, naráží na pilíře mostů
kmeny stromů, které cestou vzala s sebou. Ukládá na
ájemci o provedení vsypu popela svých dradno koryta a do stran nánosy hlíny v místech, kde její
hých
zesnulých nechť se přihlásí na správu hřbitok slábne. V loňském roce byla řeka velkých nánosů
tova u pana Jaromíra Kuchaře, a to ve všední dny od 9
zbavena.
do 11 hod. na místním hřbitově nebo na tel. čísle 666
Jaký byl přechod přes řeku? Vozy jezdily přes
344 nejpozději do 20. 10. 2000. Vsyp bude proveden
brody, kterých bylo několik. Pěší přecházeli přes dřev pátek 27. 10. 2000 v 17.00 hodin.
věnou lávku, umístěnou mezi školní lávkou a betonovým mostem na ul. Jožky Matěje. Lávka i most
čkování krav a jalovic se bude konat v ponbyly postaveny za starosty pana Karla Špačka, našeho
dělí 16. 10. 2000 v době od 16.00 do 18.00
rodáka, písmáka a kronikáře. Od jeho smrti letos hod. Žádám chovatele, aby v uvedenou dobu nepoušuplynulo čtyřicet let. Most byl postaven v roce 1938. těli dojnice na pastvu.
Dlouho nesl název „Nový most“. Je dlouhý 22,20 m
MVDr. Rudolf Kunčický
a vysoký 3,65 m.
Dne 4. 5. 1945 byl ustupujícími německými vooděkování
jáky vyhozen do povětří. Už v roce 1947 byl po
Absolventi Obchodní akademie ve Frýdopravě kolaudován a sloužil bez oprav a údržby až ku-Místku z roku 1945 děkují tímto vedoucímu redo roku 1998, kdy došlo k jeho generální opravě. staurace panu F. Hynečkovi, dále obsluhujícímu perDélka mostu zůstala stejná. Celá konstrukce a upev- sonálu a vedoucí kuchařce paní Hynečkové za přátelnění bylo zpevněno, vozovka byla z 5,5 m rozšířena ské a srdečné přijetí při našem setkání.
na 6 m, dlažba z žulových kostek byla nahrazena živičným povrchem. Betonové chodníky zůstaly beze
eský zahrádkářský svaz základní organizace
změn 1,25 m široké. Na pravém břehu v obou
Brušperk pořádá ve dnech 20.–22. 10. 2000
směrech byly napojeny na chodníky, vybudované „Výstavu ovoce, zeleniny, kaktusů, zahrádkářských
v roce 1997 při úpravě okolí domova důchodců. hnojiv a substrátů“.
Přijďte se podívat a potěšit nad výpěstky z našich
Rekonstrukce včetně úpravy okolí provedla firma
Ivo Milota – IMSTAV. Oprava si vyžádala částku zahrad.
Dům zahrádkářů Vás očekává.
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F

arní charita Brušperk Vás srdečně zve na nedělní setkání spojené s videoprojekcí (zapůjčené z Telepace Ostrava) a malým pohoštěním po
Mši sv. v Národním domě v neděli 29. října 2000.

M

O ČSSD zve celou brušperskou veřejnost na
setkání se Zemákem ve čtvrtek 5. října 2000
v 17.45 hodin v zahradě restaurace U Hynečků.

S

bor dobrovolných hasičů v Brušperku pořádal dne 9. září 2000 za krásného slunečného
dne na přehradě soutěž mužů o putovní pohár memoriál Zdeňka Vyplela a o putovní pohár Městského
úřadu Brušperk soutěž žen.
Soutěže se zúčastnilo 27 družstev, z toho 11 družstev žen. Za brušperské hasiče soutěžilo 1 družstvo
mužů a 2 družstva žen.
B družstvo žen bylo složeno z dříve narozených,
doplněno mladšími. V soutěži mužů vyhrálo družstvo
z Trojanovic, domácí se umístili na pěkném 3. místě.
V soutěži žen vyhrálo družstvo ze Staré Vsi n./O.
Naše ženy se umístily: A družstvo na 4. místě,
družstvo B na 8. místě.
SDH touto cestou děkuje Městskému úřadu
Brušperk za propůjčení areálu k provedení vlastní
soutěže a kiosku k občerstvení. Zároveň hasiči děkují sponzorům, kteří se podíleli na hladkém průběhu
soutěže. Jsou to: I. Krupník, I. Milota, J. Milota, J.
Vala, K. Vala, V. Procházka, J. Humplík, J. Valušák,
E. Šatán, p. Hyneček pohost., J. Slabý, R. Kumala,
E. Kaletová.
Za SDH Brušperk Jiří Vajbar, starosta

Svatoplukovo centrum
Brušperk

„Co má mladá dáma znát aneb Zahrajeme
si na manekýny“
Nejprestižnější brušperská modelingová agentura –
MAWIS MODELS pořádá kurz s následujícím programem:
Pohyb a chůze – Dita Hrtusová – 2. VÍCEMISS
Slovácko, MISS INTERNET, 1. VÍCEMISS Moravskoslezského dne, 4. v soutěži QUEEN OF CZECH
REPUBLIC, 1. MISS Mokré tričko
1. Vizáž a barevná typologie
2. Rozhovor s psychologem
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3. Rozhovor s profesionálním komentátorem
4. Fotky s předními fotomodelkami
5. Kosmetika …
Všechny dívky budou účinkovat při módní přehlídce O třech MAWISáckých prutech aneb Sače Versače.

Vyhlášení modelingové soutěže pro dívky z regionu Povodí Ondřejnice a okolí
MAWIS talent roku 2000
Podmínky soutěže:
1. Věk do 16 let
2. Soutěžní disciplíny se připravují …
3. Ceny budou šokující
Vítězky budou předvádět na módním šou – O třech
MAWISáckých prutech aneb Sače Versače.
Informace: RNDr. Milan Konečný, P. O. BOX
20, 739 44 Brušperk, tel. 0658 666 464, 0658
666 526, 069 61 60 239. Mgr. Dagmar Nesitová –
0658 666 116.

Nezapomeňte, že v říjnu začnou kurzy
a) angličtina začátečníci
b) angličtina pokročilí
c) angličtina konverzace…..

Klub českých turistů
v Brušperku

Brušperský tulák 2000
Dne 2. září 2000 se konal 3. ročník turistického pochodu Brušperský tulák. Děkujeme všem, kdo se na
přípravě podíleli, všem organizátorům, účastníkům
a v neposlední řadě všem sponzorům, kteří nám pomohli při přípravě nebo přispěli do tomboly: Restaurace U Tří lip, Potraviny Vichrová, Ovoce - zelenina,
Potraviny Treutler, Květinářství Adamusová, Hračky
Lenka, Řeznictví Uher.
Vyhodnocení:
Pěší: 50 km – 3
cyklo: 100 km – 5
30 km – 12
40 km – 9
20 km – 8
10 km – 2
Celkem se zúčastnilo 39 příznivců turistiky.
Nejstarší účastník: 67 let, Palkovice
Nejmladší účastník: 13 let, Brušperk
Věkový průměr: 34 let

10

Brušperský zpravodaj

Akce KČT Brušperk na měsíc říjen 2000
• Sobota 7. října 2000 v 9.00 h na zastávce Brušperk,
střed - CYKLO - Výlet do neznáma aneb rozloučení s cyklo sezónou.
Vede: Palko
• Sobota 14. října 2000 v 6.45 h na zastávce Brušperk,
střed - PĚŠÍ
Trasa: Visalaje – Bílý Kříž – V. Polom – Skalka –
Mosty u J. Doprava: asi 100 Kč. Délka: 24 km
Vede. Lukáš Makúch, J. Duda
Obtížnost: 2/3. Návrat: 20.35 hod.
• Sobota 21. října 2000 v 6.45 h na zastávce Brušperk,
střed - PĚŠÍ
Trasa: Krásná - Lysá hora – Pod Čuplem – Ostravice. Doprava: asi 60 Kč. Délka: 18 km
Vede: J. Duda. Obtížnost: 3/3. Návrat: 17.00 h.
Každá akce i trasa bude aktualizována ve vývěsce na
zastávce. Na akce jsou vítáni i nečleni KČT. Účast na
vlastní nebezpečí. Změna programu vyhrazena.
Neleňte doma a přijďte poznat své blízké okolí!!!

č. 10

Zakázkové krejčovství
Foltová Miluše

Oblouk 814, Brušperk
Nabízí:
šití dámských i pánských
oděvů
Příjem zakázek je v úterý
od 9.00 do 11.00 a od 15.00 do 17.00

W
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. r. o.,

Brušperk

Přeprava nákladu
prodlouženou Avií A 31
s plachtou a hydraulickým čelem.

Telefon: 0606 825 671

Na všechny spolky a organizace
ve městě

se obracím s žádostí o zprávu o činnosti za rok
1999. Uveďte počet členů, významné akce, výročí, úspěchy i problémy Vaší práce. Příspěvek
odevzdejte v informačním centru.
Od posledního upozornění zaslaly zprávu o činnosti pouze tři organizace. Zároveň se obracím
i na ročníky 1925, 1930, 1940 a 1950, aby se
připojily se stručnou zprávou ze svých ročníkových srazů. Děkuji.
Mgr. Jaroslava Neuwirthová,
kronikářka města

Prodej
jatečných krůt
Drůbežárna Příbor – Klokočov
prodává jatečné

krůty

POZOR
výhodná cena
49 až 52 Kč/kg

Rychlá půjčka až domů
Peníze do 2 dnů, s doručením přímo do
Vašeho domu. Bez ručitele.
Informace na tel. čísle 0658 666 112
od 11.00 do 20.00 hodin.

Prodej:
pondělí – sobota
9.00–11.00 h
15.30–17.30 h
Bližší informace na tel. čísle:
0656 852 752 nebo 0602 78 77 79

Brušperský zpravodaj

KUBLÁK Jaromír
FRYČOVICE
Prodej:
BRAMBORY NA USKLADNĚNÍ
- 1 kg za 4.50 Kč
Zelí na krouhání, cibuli aj.

Telefon: 0658 668 164

Prodejna sportovních
potřeb

Pozor!
Při nákupu cyklomateriálu nad 2000 Kč.
Oprava – montáž kola zdarma.
Říjen až leden.
Prodáváme kola, doplňky na kola, brusle, hokejky, lyže a další sportovní zboží.
Zahajujeme komisní nákup a prodej
sportovních potřeb.
Jedná se o lyže, lyž. boty a brusle.
Prodáváme horská kola již od 2 200 Kč.
Servis zajištěn pro kola u nás zakoupené!
Pracovní doba:
Po–Pá 9.30–12.00 h 14.00–18.00 h
So
8.00–11.00 h
Areál TJ Stará Ves n/O
Martin Přikryl, tel. 0603 520428
Email: cykloprikryl@volny.cz
www.Hyperlink.cz/cykloprikryl.
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PRODEJ ROSTLIN

Holub Radek
Staříč 363
Tel. č.: 0658 660 186

Petr Holaň, Ostrava-Nová Bělá
Tel. č.: 069 6731354, mobil 0602 585938
Zaručuji nejnižší ceny servisu v regionu.
Např. výměna motorkompresoru již od 2 700 Kč
včetně DPH.
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Túje, jalovce, cypříšky,
zakrslé a popínavé rostliny,
vřesy, azalky, trávy, skalničky.
Prodej substrátů a mulčovací kúry.
Ukázková zahrada.

říč

Opravy do 24 hodin
chladniček a mrazniček
všech typů
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Cyklosport Stará Ves n/O
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Brušperský zpravodaj
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Brušperský zpravodaj

Bližší informace:
Jaromíra a Peter Blahutovi
Pondělí–pátek:
14–20 hodin
neděle:
9–14 hodin
Telefon: 00658/666 619

Tělovýchovná jednota Stará Ves nad Ondřejnicí
nabízí pronájem sportovní haly pro jednotlivce i kolektivy.

Cena nájmu 300 Kč/hod.
(v ceně osvětlení, šatny, případně zapůjčení sportovního nářadí
a náčiní),
bez osvětlení 200 Kč/hod.
Hala je vhodná pro všechny druhy míčových sportů.

Bližší informace na tel. 669 017, příp. do 20 hodin 669 074 p. Hynečková.

Němčina pro děti, studenty i dospělé!

Výuka v malých skupinkách, v domácím prostředí, metodika přizpůsobena úrovní pokročilosti
a požadavkům zájemců.
Informace: Neklová Jaroslava,
Stará Ves n. O. č.p. 606, telefon 0658 669 026
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Cirkus BERNES
bude hostovat
v Brušperku
Areál škvárového
hřiště na Závodí
Sobota
30. 9. 2000
v 17.00 hodin
Neděle
1. 10. 2000
ve 14.00 hodin
Ve dvouhodinovém programu se
Vám představí přední cirkusoví
umělci, drezůra psů,
opic, koz poníků, koní, lam a velbloudů. Dále účinkují akrobaté na
koních, na hrazdách
a o humor se postarají klauni ve
španělském stylu.
Pro nejmenší diváky jsou připraveny
jízdy na koních a velbloudech.
Přejeme příjemnou zábavu.
Cena vstupenek:
tribuna 90, 110 Kč, lóže 130 Kč
Občané, kteří chtějí odevzdat příspěvky do zpravodaje, mohou tak učinit v Informačním centru Brušperk
nejpozději do uzávěrky. O jeho otištění rozhodne Redakční rada.
Vydává Město Brušperk. Registrováno u Ministerstva kultury České republiky. Za správnost příspěvku
odpovídá jeho autor. Uzávěrka tohoto čísla byla 20. 9. 2000, uzávěrka příštího čísla je ve čtvrtek
19. 10. 2000.

